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Dro. G・ J. Ramstedt
".......... Profesoro G. Jj Ramstedt estas persono kun

grava socia pozicio kaj mitita scienca niitoritat〇. Li naskiĝis 
en 1873, ĥrigis en 1906 docento de altaja lingvistiko en 
la Helsingfbrsa universitato1, poste li estas nomita profesoro 
en la sama fako, n

"Profesoro Ramstedt feris vastajn vojaĝojn en Ruslando, 
Mongolio kaj Cino kaj lfe lernis la vivkondiĉojn de la 
orientuloj・ 丄メ ne publikigis tre multajn verkojn, sed la 
publikigitaj estas ŝatataj k fei unuaklasaj sciencaj labo rai oj. 
Sed profesoro Ramstedt -rĝ orientiĝis ĉe la orientaj popoloj 
sole kiel etnografo kaj lingvisto, li ĉie trovis konfidon kaj 
amon de la homoj kun k;.ij li konuinikiĝis・ Ni aŭdis, lce 
kiam Mongolio sendepend:；;is, al li estis prezentata la plej 
alta ofico en la nova stai：； Ni ne certe scias, ĉu tio estas 
vera, sed ^iuokaze ĝi boHĉ karakterizas la sentojn, kun 
kiuj liaj konatoj al li rilatas. Kaj tamen, pro£ Ramstedt 
estas la plej senpre tenda eminentulo iam renkontebla. Li 
kutimas rakonti per modesta maniero pri siaj riĉaj spertoj 
inter la fremdaj popoloj, kaj oni ricevas la impreson pri 
emilienta sciencisto, kiu veturis tute kvazaŭ mongolo inter 
mongoloj (kiuj tute ne esus parencaj al ni finnoj, spite la 
populara kredo, kiel prof. liamstcdt plej autoritate pruvis).

Sed ni esperantistoj lernis koni en li antaŭ cio idealisto n. 
Varman amikon de ĉiuj bonaj celadoj, antaŭ ĉio sobi*eĉo kaj 
esperantism〇. El lia modestaj netrudema karaktero sekvas, 
ke fremdulo unue tute 口够,povas supozi pri tiaj ecoj ĉe li."

"Pro£ Ramstedt est^s eminenta scieiicisto, sed li ne 
esploras la vivon sole per la malvarma penso, lin tute regas 
ĉionkomprenanta sento, kaj tiuj ecoj faris el li ankaŭ -emi
nentan poeton―kvankam li, fidela al sia modesteco, estas 
preske fi nekonata kiel poezia verkisto, "(el Espera nta F inn lando)
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Al la Esperantistoj en Osaka
(Kelkaj vortoj en Kalevala-maniero)

Ĉu vi vidis bn la vivo,
Kie vagas vi laŭ voj e,
Kiel, meze en la masoj
De la homoj, iufoje
Kvazaŭ devo de interno, 
Kvazaŭ sorta forto ia
Povas igi kaj aligi
Unu homon al alia ?
Vi, unue nur vidante
Tuj vizaĝon bone konas, 
Voc\ antaŭe - ne aŭdata, 
Ĝoje tra la koro s onas.n

Tiel kantas la kantisto
De la lando de km ii laga ・ 
Ankaŭ mi la samon spertis 
Dum vizito unutaga

1 La deksesan 一 !a sukcesan!— 
De Ia monato Februaro, 
Kiam estis kaj festenis 
Mi kun vi, Osakanar〇.

Io igis, io ligis 
Ĉiun nin al la alia ; —
Eble estis Esperanto,
Nek kroni tio forto ia .： 

Ĉu la koro, ĉu la horo
De espero, de vespero ?

—37マ



VERDA UTOPIO

Nur minutojn, nur momentojn 
Povis ni en ĝojo festi,
Dum duono nur da horo 
Unu ĉe aliaj resti.
Ĉu ni ree nin renkontos, 
Cu ni nin denove vidos, 
En bonsento, en kontento 
Ĉu ni re ĉe tablo sidos ?

Timas mi, ke ne. La Tempo 
Ne reportos la okazon・ 
Mi memoros tiun longe, 
Ĉiun vorton, ĉiun frazon・ 
Mi pripensas kun plezuro. 
Kiel mi, la nekonata, 
Estis inter Osaka n oj 
Afablege akceptata・

Adiaŭas ni aliajn —
Tia la kutimo estaas —, 
Sed personoj sampensantaj 
Ĉiam, ĉie cee restas,
Restas pense, restas mense 
Tralis la marojn tra la jaroj; 
Tempo, spato, gento, aĝo 
Jam ne povas esti baroj・

Vi; silentaj sinjorinoj 
Kaj sinjoroj tre sindonaj, 
Por espri tni la dankemon 
Vortoj nur ne estas bonaj・ 
Montru ni per agoj, faroj, 
Ke ni ŝatas Esperanton,
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Ke rii aŭdas de Fhomaro
La plej noblan novan kanton.

Ankaŭ vi, la sinjorino, 
Kiu min en* Esperanto 
Bonvenigis, vi meritis, 
Ke mi vin en mia kanto 
Lante laŭdas kaj aplaŭdas, 
Ĉar vi bone ja parolas・ 
Ge 代 e vi meri tas kanton, •— 
Nun akcentu, se vi volas・

Estas stulte skribi multe, 
Se la propraj vortoj mankas・
Sed vi sciu ciuj, ciu,
Ke mi dankas, kore dankas・
Oran dankon, Osa kan oj !—
Jam finiĝas finna kanto ―:
Kaj anstataŭ adiaŭo
Estu Ban zai Esperanto !

G. J・ Ramstedt.

Deklaracio de la Akademio
(Daŭrigo)

2. — Difino kaj devoj de la Lingvaj Institucioj
La Lingva Komitato kaj ĝia Akademio ne havas la rajton 

iniciati iun ŝanĝon, korekton aŭ aldonon, nek krei novajn 
vortojn; ili devas nur konstati, kohtroli, elekti, konsili, 
rekomendi aŭ malrekomendi: ili estas nur ordigiloj, 
moderigiloj kaj reguligiloj, kiuj celas konservi la necesan 
unuecon kaj harmonion・ ・
• La rolo de la Lingva Komitato kaj de la Akademio ne 
dependas de la plaĉo de iliaj anoj, nek de la okaza ŝanĝebla
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opinio de iuj esperatistaj grupoj aŭ kongresoj. Tiun rolon, 
tre klare kaj precize difin让an per la Fundamento, — kiu 
estas konst让ucia leĝo por ĉiu Esperantisto, — per la Fonda 
Regularo kaj per la Zamenhofaj komentarioj kaj konsiloj, 
devas akcepti ĉiu Komitatano l<aj Akademian〇・

Kreante la Lingvan Komitaton kaj Akademion, la 
Esperantistaro konigis sian precizan celon kaj firman volon, 
deklarante ke ĉi tiuj institucioj estas komisiitaj “ por zorgi 
pri la konservado de Ia fundamejitaj principoj de la lingvo 
kaj kontroli ĝian evolucion '' (Regularo)・

Sekve la rolo de la Akademio, kiu estas nur organi
zantaro por la labo rado de la Lingva Kornita to kaj de la 
prilingvaj n eko mi tata naj kompetentuloj, estas, tute same, 
kiel tiu cle ĉiuj Akademioj en la mondo, rolo esence 
konserva :la Akademio devas unue malhelpi rompon cle la 
fundamentaj gramatikaj reguloj ]<aj malrespek ton de la 
fundamenta vortaro ; due ĝi devas zorgi, por ke la evoluado 
cle la lingvo fariĝu laŭ la principoj, reguloj kaj instrukcioj 
entenataj en la eventaj dokumentoj.

La signifo de la vorto kjiitroli, uzata en la Fonda 
Regularo, ne estas duba : <l kontroli'' estas " esplori, ĉu io 
estas tiar kia ĝi. devas esti n (Vortaro de Bcin), Komprene- 
ble tiu ĉi esploro estus tute vana teoria laboro Icaj senutila 
batado de vento, se ĝin ne sekvus efektivigaj konsiloj kaj 
admonoj. La FLmdamento de Esperanto estas je la dispono 
de ĉiu Esperanti s to kiel "konstanta kon troi ilo, kiu gardos 
lin de deflankiĝado de la vojo de unueco n (Antaŭparolo de 
la Fundamento); sed tiu kontrolilo estas senaga, inerta, 

• pasiva, ĝi estas nur ilo, kiun oni povas uzi aŭ ne uzi. 
Facile, eĉ senintence, oni povas malzorgi ĝin, forgesi ĝiajn 
ekzemplojn. La Akademio estas aganta, vivanta, aktiva 

.： kontrolanto, kiu kvazaŭe vivigas, efikigas la Fundamenton 
kaj• efektivigas en la praktiko ĝiajn principojn.
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La kontrolo de la Akademio, ne forprenante la liberecon 
de ĉiu Esperantisto, nek barante la normalan naturan 1<aj 
la una ture internacian evoluadon kaj pliriĉi gadon de la lingvo, 
tamen konservas ĝian severan unuecon, kaj gardas la 
Esperantistojn de blinda kaj senkritika alproprigo de eraroj, 
de malkorektaj oj, de n ovaj nenecesaj, neutilaj kaj nesufiĉe 
internaciaj radikoj, aŭ de naciaj apartajoj kaj idiotismoj, kiuj 
ne estas internacie aŭ almenaŭ sufiĉe ĝenerale kompreneblaj・ 
Ne deprenante de ĉiu Esperantisto ••la eblon kritike proprigi 
al si ĉiujn riĉiĝojn kaj regule faritajn perfektigojn, kiujn li 
trovas en la litemturo,'' la Akademio devas esti konstanta 
helpanto, informanto kaj konsilanto de ĉiuj Esperantistoj kaj 
precipe de la verkantoj de la gazetoj» senlace rememorigante 
al ili la necesan disciplinon, la funda rne n tajn principojn kaj 
la neprajn kondiĉojn de internacia lingvo, ebligante al ili la 
necesegan kritikon, refoje postulitan de Zamenhof, kaj la 
elekton inter relative intcinaciaj kaj nure naciaj radikoj; 
inter apartaj naciaj idiotismoj kaj internacie ĝenerale kom
preneblaj esprimoj, " ĉar la lingvo internacia, simile al ĉiu 
lingvo nacia, povos bone atingi sian celon nur en tiu okazo, 
se ciuj nzos ĝin plene egale 1(Antaŭparolo cle la Fundamenta 
Krestomatio )・ (Lmo)

Hiĝan no chu nichi
La Vera Novjaro

La dudekunua cle Marto, tiu ĉi tago havas grandan 
signifon en la mondo・ L久 suno brilas de la meridiano kaj 
iluminas egale la tutan t eron, kauzante novan movadon en 
ciuj vivaj oj. Gi estas, lau scienco, la vera novjaro, kiam 
nova vivo venas al la naturo kaj al la homar 〇・ Eti Per s ujo 
de la tempo antaŭ mo mora ĝi estas konsider 让 a. kiel la sankta 
tago de la jaro.
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En la instruoj de Abdul Baha, Li diras k e tiu ĉi tago 
estas simbolo de vivo kaj ankaŭ de la Aperigo de Dio 
i n tei* la homaro, kiu donas al la mondo Veran Vivon, kaj 
en la nova kalendaro de BahaJ〇・LLah ĝi estas la novjara 
tago, kiu estas observata de la Baliaj anoj.

La sekvantaj vortoj estas novjara saluto de Abdul Baha :— 
u Ho vi infenoj de la Regolando \ Estas Novjaro, tiu 

signifes la rondiron de Ia jai・ 〇. Unu jaro estas la 
esprimo de ciklo de la suno, sed nun estas la ekkomenco de 
ciklo de la Suno de Realeco, Nova Ciklo, Nova Epoko, 
Nova Tempo kaj Nova Jar〇. Pro tio ĝi estas tre benata.

"Mi volas k e tiu ci beno aperu kaj elmontriĝu en la 
vizaĝoj kaj karakteroj de la l<redantoj, por k e ili ankaŭ 
fariĝu nova popolo, kaj trovinte novan vivon kaj estante 
baptitaj per Fajro kaj Spirito, feru la mondon nova mondo, 
por k e la malnova t ero malaperu kaj ke la nova tero 
elmontriĝu; malnovaj ideoj for ĵetiĝu kaj novaj pensoj venu ; 
malnovaj vestoj forĵetiĝu kaj novaj vestoj surmetiĝu ; 
antikvaj politikoj kies fundamento estas milito, forlasiĝu kaj 
modernaj poli tikoj fonditaj sur paco levu la standardon de 
venko ;la nova stelo lumu kaj brilu, kaj la nova suno 
iluminu kaj radiu; novaj floroj floru, la nova printempo 
koniĝu, la nova venteto bloviしla nova donaco malsupreniru, 
la nova arbo eldonu frukton, la nova voĉo eksoniĝu kaj tiu 
ĉi nova sono atingu la orelojn kaj la nova sekvu la novan 
kaj ĉiuj la malnovaj garnituroj kaj ornamaĵoj forĵetiĝu kaj 
nova orna mamaro anstataŭu ilin ・

"Mi deziras por vi ĉiuj, k e vi havu tiun ĉi grandan 
helpon kaj partoprenu tiun ĉi Donacon kaj, ke kun spirito 
kaj povo vi penu kaj klopodu ĝis kiam la mondo de milito 
fariĝu la mondo de paco ;la mondo de mallumo, la mondo 
de lumo; satana konduto ŝanĝiĝu ĉiela konduto, la 
ruinigitaj lokoj rekonstruiĝu, la glavo ŝanĝiĝu la oliva 
branĉo;la fulmo de malamo fariĝu la Flamo de la Amo cle 
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Dio, kaj la bruado de pafilo, la voco de la Regolando ;la 
lnilitistoj de morto, la militistoj de vivo; ĉiuj la nacioj de la 
mondo, unu nacio ； ĉiuj rasoj kiel unu raso, kaj ĉiuj la naciaj 
himnoj akordiĝu en unu melodio. Tiam tiu ĉi materiala 
mondo estos paradizo, la tero estos ĉielo Icaj la mondo de 
satano farigos la mondo de anĝeloj ‘‘

Agnes 13. Aleksander. (Tokio)

En Esperantujo
Verdaj Vesperoj

Ni, Osakaj esperantistojo apenaŭ povis havi grandan kaj 
senliman ĝojon kaj honoron akcepti eminentulon D-ron 
G・ J・ Ramstedt, ambasadoro de Fi nulan clo en Tokio, kiu 
tuj post alveno al Tokio, Februaron de la lasta jaro, 
partpreninte al nia movado en Tokio, kuraĝigadas kaj 
entuziasniigadas niajn batalantojn en la ĉefnrbo: por fari 
lekcion pri " la lando de delcnillap・〇〉''laŭ invito de la 
ĉiutaga jurnalo ° Asahi,n vespere la loan de Feb・li 
alvenis, akonĴpanata de nia fervora propagandisto Si・〇・ M. 
Ga, niap urbon, centro de komerco kaj industrio en nia land〇. 

Ni, anoj de u Verda Utopio " S roj J. Hi rano, H. Mori uci, 
T. Aj saka Icaj K. Fukiita，kaj Sro. A. Takao, redalctoro de 
"Sokokumin-SimbLin(semajna gazeto por geknaboj) 
akceptis en Osaka stacid ?mo lin ; kaj poste, por doni niajn 
samideanan saluton ]<aj koran respekton al la gasto, ni 
vizitis en Osaka hotelo lin.

Vespere la 16 an, profitante malmultan tempon antaŭ 
lia lekcio, ni aranĝis ĉe la restoracio Nadaman " vesper- 
mai^ĝon por bonvenigi D-ron Rani s ted t kaj S-ron Ga. Ce 
la deserto Fin〇・ S. Ono faris bonvenigan paroladeton・ Estis 
bedaŭrinde, k e pro la manko de la lempo ni ne povis sufiĉe 
plene ĝuadi la verdan vesperon・
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De la 7-a, en Ia halo cle la ĉiutaga iuniaro “ Asahi,： 
unu el la plej potencaj kaj legataj en japanujo, Dro. Ramstedt 
ĥris en esperanta lingvo (sub interpretado de Sro. Ga) 
ii 让 e resa n 1 ekcion pri Finnlando, la lando de dekmillago, kiu 
sendis al nia lando la unuan esperantistan ambasadoron en 
la mondo kaj hontigas la registarojn de la granda nacio, kaj kies 
politika fundamento staras sur rajto ne de malplejmulto kiel 
en japanujo, sed de plejmulto, antaŭ ĉirkaŭ 700 personoj» 
Kaj poste oni prezentis al la aŭskultaiitoj belegajn pejzaĝojn 
kaj interesajn morojn de la lando per lumbild〇. La lekcio 
kaŭzis al la aŭskultantoj grandan intereson ne nur al la 
nekonata de japanoj nova respubliko, seci ankaŭ al nia 
lingvo Esperant〇. (K・ Verda)

XIITa Universala Kongreso de Esperanto
(31. Julio ĝis G. Aŭgusto 1921 en P raha) 

IVji kaj Va ko m uniko n .a]] 〇ngi gii a)
Komitato- Propaganda sekcio estas dividita en Ia 

sekciojn : por eksterlauda propagando (sekciestro Sro. Silka, 
landa asistanto) kaj enlanda propagando (Sro, Bouska.)

Teatra prezentado, Olli ludos espe ran tlingve n traduki
tan celian komedion l< Noe na KarlstejneM ( Nokto en 
Karis tejn) de Jaroslav Vrchlicky, ĉefa celia poeto kaj 
verkisto.

Subkongres〇・ I" Kongreso de Liberiga Stelo, intcr= 
nacia asocio de antaŭenemaj esperantistoj.

Fakaj Kunvenoj ・ Por s por t. istoj, aranĝas Universala 
sportligo (sekretario Sro. Peci fazzini en Loca rno, Svisujo); 
komercistoj (Dro. Unger, redaktoro de Internacia Komerca 
lve vuo en Zurich, centra poŝ tfako 6104); psikistoj [^spiritua- 
]istoj ĵ (Sr 〇.Sklencka, delegito cle UEA en Hradec- Kralo ve, 
Ĉeĥoslovakio); anoj de 'mrd^rtf.ndaj a(ie,ioj (Prof. Fridrich en 

' Pro取cjov, Ĉeĥoslovakio); feaiimponoj (Sro. Faulhaber, sekre-
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tario de Universala Framasona Ligo, Am ste rdani, Borgers- 
raat 103); sciencistoj (Dr〇・ Kamaryt, prof. en Bratislava, 
Tel oc vi cna 3)・ La interesuloj pri la fakaj kunvenoj sin 
turnu al la ĝis nun publigitaj organizantoj !

Kotizaj〇・ 25 frankoj-oro (antaŭmilita valoro)・ Pluaj 
pagas nur 6〇.% de la kotizaĵo・ Post la, Ia de 

Junio 1921 altiĝos la kotizaĵoj je 50%・
Ciu pagas en sia ŝtata valuto ! La sumon sendu pere 

de kiu ajn banko al la banko " Bohemia 'i en P rali a je la 
konto de la XIIIa Universala Kongreso de Esperanto kaj 
sam tempe sciigu pri la aliĝo kaj monsendo Ia ĝeneralan 
sekretarion !

Vojaĝafcrojn (biletojn, transporton cle la valizoj, infor
mojn ĉi u rila tajn) prizorgadas al la kongresanoj “ Cs・ Cestovni 
a dopravni kancelarn (vojaĝ- l<aj transport-ofcejo, fondita 
de la ministerioj por komerco kaj fervojoj) en Praha II, 
Mikulandska 7.

Adreso por nur pri kongresaj ko re spon pa', oj kaj oficialaj 
aliĝoj : Sro. Aug. Pitlik, komisario ce komerc-ministerio, 
ĝenerala sekretario cle Ij.K.K., Praha III, Neruclova 4〇・

Loka Kongresa Komitato.

Esperanta Finnlando (No.1,Ĝis I2ヽ. Organo de Espe
ranto-Asocio de Finnlando. Formato :17 X 23 cm. 24 paĝa 
monata revuo riĉe ilustrata nur en Espe san t 〇. Jarabono : 
33 Fmk. Administracio : Esperanto-Oficejo Einnlanda, 
Kasa rm inka t u 20, Helsinki, Finnland 〇.

Itala Esperantisto (N穴・) Organo oficiala de Federacio 
Itala Espe ran t is・ 〇, Formato :13x25 cm ・ IS paua monata 
revuo nur en itala lingvo・ Jarabono : Fr・ 1»-. Redakcio : 
Via Spiga, 29, Mil mo, Italujo ・

——45——
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Kristana Espero(n「. 3, 4) Provizora organo de la eu 
Hago fondita バ Kristana Esperantista Ligo.M Formato r 
15 x 23 cm.16 aŭ 32 paga dumonata revuo en Esperanto 
kaj finna lingvoj ・ Jara bo no : Yen 1.50 Redakcio : Laihia,. 
Finnlando.

Hispana Esperantisto (SeP.-Okt., Nov.—Dee.) Oficiala 
Organo de •' Zamenhofa l<aj Andaluiza Federacio.'' Formato r 
17 x 22 cm；16 paga ilustrata monata revuo nur en Esperanto. 
Jarabono : Sm・ 2.00. Administracio : Pau Luear, 5, Imprentar 
Madrid, Hispan ujo ・

L' Esperanto (Okt.-NovO Internacia monata revuo sub 
patronado de Itala Katedro de Esperant〇. Formato :18 X 25 
cm.18 paĝ-i Monata revuo, kun 8 paga aldono de kurso de 
Esperanto, en esperanto kaj itala lingvoj・ Jarabono : Fr. 5. 
Redakcio : S. Vito al ragliamento, Italujo.

Germana Laborista Esperantisto(om., Dee.) Oficiala 
organo de la Germana Laborista Esperantista Asocio. 
]?ormato : 23x35 cm. 4 paga monata revuo en esperanto kaj 
germana lingvoj・ Jarabono :IV】.12. Acimiiiistmcio : Han- 
nover, A ste rns t rasse 36； Germanujo.

UnivGrso(Xo. 5) Oficiala gazeto por Kolektantoj kaj 
Ko respondantoj en la tuta mondo ・ Formato :15 X 24 cin ・ 
12 pagi monata gazeto nur en esperanto. Jarabono : Sm. 
7.5〇. AdtninistracLO : Dietramszellerstr. 10/11 r., Munchen 
S 50j Germanujo.

Nia Folieto CSep. Okt.-Nov.) Monata Belga Bulteno.10 
paga hehtografa gazeto nur en esperant〇・ Redakcio : Zalin- 
s traa t 43, Gent, Belgujo.

La Unuigita Tuthomaro (xOv., Dee.ノ Jan.) Formato： 
51X25cm. 4 paga monata gazeto nur en esperanto. Redakcio; 
Hamburg 35, Germanuj〇.
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Koresponda Fako
Uun Linio: En 〇 40 (4 respondkuponoj)-----Rabato da 1Q%. por
3 enpresoj kaj 25% por 12 enpremoj.
Mallongigoj: L. = Letero. P. = Postkorto. M.=Poŝ tmarkoj. PI.= 
Poŝtkartoj iina tritaj. E.=Espa ran taĵo.

Sro. TzVDfkSt AJS A.KA.—(ĵurnnlĴBto), TaKashinohama, Takaislii-maclii, 
Osaka, Japanujo, deziras interkorespondadi pri Esperantft, socia kaj 
lahora problemoj kaj interŝanĝi Pf. E.

Fino. MA KG ARETO ZUNA,— KoHsutli-ntca 18, Ujpestj Hnngarujo, 
deziras korespondacli kun ja pana j saniideanoj.

Sro. HI DEO SUNADA, Namba & C。，30, Akasbiclio, Kobe, Japanujo, 
dezirns korespondadi kun tut mondaj Sa miei eanoj per PI.

Sro. G. II. MOL, Paulus Pott ere kato 79, Hago, Neci erlando； dezilas 
korespondadi kun japanaj Bamideanoj.

Sro. DOUGLAS RICHARDSON」, Gowe st. Bain ain, Syduey. A usti alio, 
dezii as korespondadi kun japanaj fa mide ano］.

Sro. CARL KUSPER, GraC-Adolf st ato 11■-DuRFeldorf 3, Germanujo, 
deziras jijterŝflnĝi niernoraĵojn, fotgr. bild. M. PI., gazetojn K. T. P. 
kun fervoraj sam ide an-in-oj.

Sro. FEK N SCHO PEN. 678, chaus6ee de AVoterloo, Br n xelles? Belgio deziras 
korespondadi kun japanaj sasnideaB-in-oj

Sko. OL A. VI KRONHOL^l, Pori, Finnlando, deziras korespondadi kun 
japanaj samidea noj per L.PI.

Sro. ROB. KREU/, Sclmeckenliofstrasse 13/III, Frankfurt a.MSUd, 
Germanujo, deziras koreapondadon kun gejapanoj per PI. kaj L・ 
Perfeldaj( s erantid 寸 preferataj.

Sro. BRUNO COLIV ICOHr, Voltena, Tosc, Italiijo, de才］•レ korespondadi 
kun jnnJtnj Aziaj bamideanoj per L, Pi. knj interŝanĝi M., Ksp. 
gazetojn.

Sro. ALBION COSTA(m hiisto), Rna Joao do Outeiro, 1G-B, Lisbono, 
Portugalujo, deziras korespondadi kvin t^tinondaj gcsamidfanoj per 
K., PI. kaj interŝanĝi e p. M・,esp. Gazetojn k・ t. p.; nepre respondos. 

Sro. FIAGONTA NARDO, studento, V a G. M li 3-p. 3 丿［a lenno, 
Italujo^ deziras korespondadi kun Japanaj gejunuloj.

Sro. HER^r. REMERS, Louiseiistr. 97, Diisseldorf, Germanujo, dezirag 
korespondadi kun tutmondaj samideanoj per L , PI.

A
POR(ooo POŜTMARKOJ

ni tuj sendos germanajn flugpoŝtain, oficajn k. a. samkva!】te・ 
Sro. Prof. Dyba, Gimnazio, Kornerstr・ 4, 
Niederschonhausen, Berlin, Germanujo・
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